
niet uit. Nieuw Babylon en De ein
deloze Jaren zestiB zijn comple
mentaire werken, en geven 
samen een completer beeld van 
de jaren zestig dan willekeurig 

Ruslands corruptie 

F.J.M. Feldbrugge bespreekt: 

Hans Oversloot, Rusland deze jaren, if 
hervorm i na door corruptie 

Leiden: os wo Press, 1996. 

Van de beide studies waaruit dit 
werk bestaat is de eerste, "Tegen 
het bederf', gewijd aan de stelling 
dat de fundamentele veranderin
gen in de staatkundige ordening 
(de Constitutie) van Rusland 
nauw verband houden met het 
vraagstuk van de corruptie. De 
toonzetting van de tweede studie, 
"Hervorming of Revolutie, of: 
hoe wat niet kon toch kon", is wat 
meer theoretisch. Oversloot stelt 
hierin eerst de vraag: hoe is de 
snelle ineenstorting van het 
Sovjet stelsel, hoewel door des
kundigen onmogelijk geacht, te 
verklaren? Zijn antwoord is: 
omdat onze, in zekere zin marxis
tische, conceptie van dat stelsel 
als een simpele tweedeling tussen 
heersenden en uitgebuiten te 
weiniggenuanceerd was . Alsmen 
toch aan die tweedeling vast
houdt, zo betoogt de schrijver, 
dan zal men moeten toegeven dat 
in ieder geval de perestrojka tot 
verdeeldheid van de elite heeft 
geleid. Met dat laatste kan ik mij 
verenigen, al vind ik de hele dis
cussie wat onbevredigend. De 
globale conceptie van de nieuwe 
heersende klasse, de nomenkla-
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welk van de twee solo zou doen. 
Zo beschouwd is het jammer dat 
Bosschers bijdrage het levenslicht 
niet heeft mogen aanschouwen. 

toera, zoals verwoord door 
schrijvers als Djilas en Voslensky, 
of die conceptie nu marxistisch is 
of niet, blijft toch het enige zinni
ge verklaringsmodel. Dat nadere 
verfijning van het model de ver
klaring van nieuwe ontwikkelin
gen toelaat tast de fundamentele 
bruikbaarheid van het origineel 
niet aan. 

Wat naar mijn oordeel meer 
aandacht had kunnen krijgen in de 
tweede beschouwing is de antro
pologische kant van de neo
marxistische systeemkritiek: ei
genlijk had de invoering van het 
socialisme op termijn tot de op
komst van een nieuwe mens moe
ten leiden. Die is er nooit geko
men en de vraag is of dat aan het 
socialisme ligt of juist niet (omdat 
het niet echt is ingevoerd). Onder 
de slogan dat het bewustzijn bij 
het zijn achterblijft heeft de realist 
Lenin vanaf het allereerste begin 
de praktische politiek aan laten 
knopen bij het individuele eigen
belang. De aangrijpingspunten 
van overheidsbeleid bij het indivi
du waren, evenals in 'normale' 
landen, vrees voor straf en hoop 
op beloning. Ik denk dat men op 
dit niveau de diepere oorzaken 
voor het uiteindelijke falen van 
het Sovjetsysteem moet zoeken. 
Het Sovjetstelsel vertegenwoor
digde een bepaalde versie van 
socialisme, het stond die voor, 
trachtte die te realiseren, liet zich 
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erdoor leiden, werd erdoor ge
kenmerkt. Rusland heeft zich nu 
tot een bepaalde vorm van markt
economie bekeerd, met de daar
bij behorende pluralistische libe
rale democratie en een door er
kenning van mensenrechten inge
kaderde rechtsstaat. Dat is , denk 
ik, de meest globale samenvatting 
van de dominerende visie op 
Rusland in het Westen. Met 
betrekking tot het verleden, de 
Sovjettijd, liet die visie een zeer 
brede schakering van waarderin
gen toe, van uiterst afwijzend tot 
tamelijk welwillend. 

Het behoort tot de weten
schappelijke habitus om heersen
de meningen met achterdocht te 
bezien. Het werk van Oversloot 
kan ook in dit kader geplaatst 
worden, al is dat door de schrijver 
blijkbaar niet bedoeld. Het heeft 
wel dat effect. Voor het oog vol
gen de twee beschouwingen 
waaruit het boekje bestaat het 
geijkte formaat van de politicolo
gische studie: de schrijver formu
leert een vraag of hypothese, 
onderzoekt het verzamelde ma
teriaal, en geeft een oplossing 
voor het gestelde probleem. Als 
men echter bij het veel langere 
eerste opstel kop en staart mee
dogenlo?s afhakt, blijft er een 
verhaal over: wat er in Rusland in 
de overgang naar de huidige toe
stand gebeurd is. Waar heel wei
nig van overblijft is de hiervoor 
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aangeduide dominante visie . 
Oversloot borduurt voort op 

zijn originele proefschrift uit 
1990 (Sabbatswerkers in de Sovjet
unie). Deze dissertatie paste zelf 
in een meer kritische en avon
tuurlijke richting van de sovjeto
logie, geïnspireerd door informa
tie die was opgeleverd door 
samizdat-literatuur en een nieu
we generatie emigranten in de 
jaren zeventig. Die informatie 
had geleid tot een drastische bij
stelling van het tot dan toe gel
dende beeld van de Sovjetunie. 
Wij waren ons gaan realiseren dat 
dat vooral bepaald werd door de 
officiële informatie die ons vanuit 
de u ss R bereikte en door het 
zelfbeeld dat deze informatie van 
het Sovjetstelsel trachtte te ge
ven. Het doorbréken van dit 
praktische informatiemonopolie 
resulteerde in het inzicht dat de 
realiteit ingewikkelder en veel
vormiger was. Onder de schijn
baar rationele structuur van de 
planeconomie school een bizar en 
wijdvertakt stelsel dat als paral
lelle, grijze, tweede, schaduw-, 
of onofficiële economie werd 
aangeduid. Het bekende geraam
te van partij- en staatsorganen 
bedekte een hiërarchisch opge
bouwd personennetwerk, be
kend als nomenklatoera, dat zelf 
weer op de meest nauwe wijze 
met de schaduweconomie was 
verbonden. Het dóórbreken van 
deze inzichten dwong tot eeP 
grondige herziening van ons 
begrip van het hele politieke, 
sociaal-economische en juridi
sche systeem van de Sovjets. Niet 
weinig sovjetologen gaven er 
niettemin de voorkeur aan rustig 
op de vertrouwde weg voort te 
gaan en betitelden de nieuwe 
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opvattingen als speculatief en 
sensatiegeriçht. De perestrojka
jaren maakten duidelijk dat de 
nieuwe opvattingen gegrond 
waren en dat het vroeger in het 
Westen heersende beeld van het 
Sovjetstelsel in aanzienlijke mate 
onrealistisch was geweest. 

De centrale boodschap van 
het nieuwe werk van Oversloot, 
is dat de continuïteit tussen 
Sovjetverleden en Russisch he
den veel groter is dan men 
gewoonlijk aanneemt. Wat is 
verdwenen is de institutionele 
structuur van de u ss R, het staats
verband, de partijorganisatie, de 
officiële ideologie, de planecono
mie. Wat grosso modo gebleven 
is is het personennetwerk. Dit 
verklaart de ondertitel: hervor
ming door corruptie. De oude 
Sovjetunie was een nomenklatoe
rastaat waarin macht en privile
ges verbonden waren met de 
positie binnen de hiërarchie, 
waarin de schaduweconomie 
grotendeels met het privilege
stelsel verweven was en zelf 
naadloos overging in regelrechte 
corruptie (als uitoefening van 
openbare macht voor privaat 
gewin). Oversloot beschrijft in 
vaak navrant-komisch detail hoe 
de verbrokkeling van de Sovjet 
monoliet corruptie opstuwt, 
enerzijds tot een van de voor
naamste instrumenten van her
vorming en anderzijds tot het 
centrale politieke thema. Naar
mate politieke instabiliteit toe
neemt verhevigt zich de strijd 
rond de instanties die corruptie
bestrijding tot taak hebben . De 
president, de regering, het parle
ment benoemen bijzondere on
derzoekscommissies en inspec
teurs (en ontslaan hen weer even 

snel als het onderzoek een onge
wenste kant opgaat), het o.M. 
wordt op diverse niveaus inge
schakeld, de gewone en de con
stitutionele rechter bemoeien 
zich ermee, de ministeries van 
binnenlandse zaken, justitie, 
staatsveiligheid, enz. Iedereen 
beschuldigt iedereen van corrup
tie (vermoedelijk terecht, denkt 
de buitenstaander). In feite gaat 
het natuurlijk helemaal niet om 
corruptiebestrijding, maar om zo 
hard mogelijke meppen uit te 
delen aan de politieke tegenstan
der. Als er een tijdelijke winnaar 
is (zoals Jeltsin in oktober 1993) 
gaat de wind even liggen. 
Eigenlijke corruptiebestrijding is 
trouwens nauwelijks mogelijk 
omdat het minimale vereiste 
voor een schoonmaak is dat men 
een bezem, poetSdoek, of iets 
dergelijks heeft die redelijk 
schoon zijn. 

Westerse media en regerin
gen zijn nog steeds in overwegen
de mate geneigd de interne poli
tieke toestand in Rusland te con
cipiëren als een strijd tussen 'pro
gressieven', die gericht zijn op 
bevordering van een markteco
nomie en democratisering van de 
samenleving, en de behoudende 
krachten die zich richten tegen 
deze verwestersing. De opvattin
gen van deze laatste groep kun
nen het stilleggen en zelfs het 
terugdraaien van de economische 
hervormingen inhouden, maar 
ook het innemen van nationalisti
sche en anti-westerse posities of 
een vorm van heroprichting van 
de ussR onder Russische hege
monie. Overstoots relaas laat 
zien dat een dergelijke beschou
wing weinig met de realiteit heeft 
uit te staan. 



Wie het door hem geschetste 
beeld tot zich laat doordringen, 
en ik zie niet goed hoe men de 
juistheid hiervan zou kunnen aan
vechten - , komt tot de onthuts
ende conclusie dat de Rusland
politiek van het Westen sinds 

Herdenkers in 
soorten 

Bart Tromp bespreekt: Piet de Rooy, 

Nico Markus, Tom van der Meer, Wim 

Vroom: De rode droom. Een eeuw sociaal

democratie in Nederland, Nijmegen: s u N, 

1995 en Martin Mevius, Lennart Booij 

enErik van Bruggen (red.): Hier: de Partij 

van de Arbeid/ Vijftigjaar geschiedenis in 

interviews, Amsterdam: Jan Mets, 1996. 

De violist en muziekverzamelaar 
Willem Noske placht van het 
Nederlandse volk te zeggen dat 
dit niet zozeer uit denkers als wel 
uit herdenkers bestaat. Deze uit
spraak schiet mij steeds weer te 
binnen als ik kennis neem van de 
zoveelste publikatie in het kader 
van de herdenking van honderd 
jaar sociaal-democratie in Neder
land. De viering van dit verzon
nen jubileum in I 994 manifes
teerde zich immers in - ruw 
geschat - een dozijn niet zelden 
forse boekuitgaven over deze 
eeuw of aspecten daarvan. Ver
zonnen jubileum, want de soci 
aal-democratische beweging in 
Nederland is van ouder datumdan 
I 894. Dat is uitvoerig uitgelegd 
in de inleiding tot Van Traelstra tot 
Den Uyl. Het vijftiende Jaarboek 
voor het democratisch socialisme, 
overigens zelf een volumineuze 
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I992, dat wil zeggen na het uit
een vallen van de u ss R, meestal 
van de verkeerde premissen is 
uitgegaan. Ik zeg niet dat men in 
199 3 Roetskoj en Chasboelatov 
en in I 996 Zjoeganov had moe
ten steunen in plaats van Jeltsin; 

bijdrage aan deze viering. Met 
alle waardering voor deze histori
sche spitpartij en, het feit dat deze 
in de tijd samenvielen met de 
zwaarste verkiezingsnederlaag uit 
die honderd jaar maakte toch dat 
uit al dit herdenken de indruk 
ontstond dat de sociaal-democra
tie in Nederland eerder prat kan 
gaan op een rijk verleden dan op 
een toekomst vol belofte. 

De indruk wordt bevestigd in 
een nakomertje van het eeuw
feest in I 994, De rode droom. In 
feite gaat het hier om de catalogus 
van de gelijknamige tentoonstel
ling die in 1995, eigenlijk dus een 
jaar te laat, werd gehouden in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een 
politieke beweging moet het in 
het algemeen van woorden en 
daden hebben, niet van beelden. 
Dat maakt de prestatie die met 
deze tentoonstelling werd gele
verd des te groter, want de sa
menstellers zijn er toch in ge
slaagd een beeld van de ontwikke
ling van de sociaal-democratie te 
geven in de letterlijke zin van het 
woord: van de werkkamer van 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
tot en met het zwarte corduroy 
pak waarin André van der Louw 
zich tot burgemeester van 
Rotterdam liet installeren (vol
gens de tekst; in mijn herinnering 
droeg hij dat pak altijd, ook bij 

maar men heeft het omgekeerde 
gedaan en dat was minstens even 
ongegrond. 

F.J.M. FELDBRUGGE 

Hoosleraar Oosteuropees Recht 
Rijksuniversiteit Leiden 

zijn 'beredans' op het partijcon
gres in I969). 

Door de tijd heen ziet men wel 
hoe de sociaal-democratische 
beweging zich steeds minder 
onderscheidt in beelden van an
dere partijen en bewegingen. De 
samenstellers van de tentoonstel
ling hebben - zo vermoed ik - dit 
gegeven enigszins willen com
penseren door een in hun op
dracht gemaakte portrettengale
rij van foto's van bekende partij
genoten. Jammer genoeg ont
breekt deze in De rode droom. Wie 
bij voorbeeld het portret van de 
toen al hoogbejaarde J.H . Scheps 
(die in '994 stierf) op de tentoon
stelling heeft gezien zal dit echter 
niet licht vergeten. 

De hoofdmoot van De rode 
droom is echter het essay 'Be
geerten en idealen', waarin de 
historicus Piet de Rooy een zeke
re balans van 'een eeuw sociaal
democratie in Nederland' tracht 
op te maken. Zijn leidraad is daar
bij de verhouding tussen liberalen 
en socialisten, wat een verfrissen
de kijk levert op een onderwerp 
dat bijna doodgeschreven leek. 
De huidige crisis, althans de hui 
dige gev,oelens van crisis, schrijft 
hij enerzijds toe aan het feit dat 
zoveel waarnaar gestreefd is, ook 
werkelijk is bereikt - zij het dan 
lang nietaltijd op de wijze waarop 
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